Mødetype:
Studienævnsmøde – Teologi
Ordinært møde

Mødeleder: Ulrik Nissen
Referent: Susanne Vork
Dato: 6. februar 2018
Varighed: 13.00 – 15.30

Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Kirstine Helboe, René
Falkenberg (til kl. 14.00), Niels Christian Hviid Gade (næstformand), Cecilie SmithPetersen, Nikolaj Vium, Kristoffer Vinther Olesen (studievejleder), Jeppe N. Stokholm
(uddannelseskonsulent), Susanne Vork (studienævnssekretær).
Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart
(studieleder), studievejledere
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Punkt 1. Godkendelse af
dagsorden

Punkterne 4.3 og 5.1 blev udskudt til næste møde.
Under punkt 4.2 blev tekst til invitation udskudt.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referater
(bilag 1a og 1b)

Ordinært møde:
Det blev præciseret, at der under punkt 5.1. ikke er tale om ”kendt
tekst”, men om ”kendte spørgsmål”.
Referatet blev herefter godkendt.

Opfølgning

Konstituerende møde:
Referatet blev godkendt.
2.1 Opfølgning på referat

Da det – med den korte periode siden sidste møde – ikke har været
muligt at nå alle opfølgningspunkter, finder opfølgning sted på
kommende møde.

Punkt 3. Nyt og orientering.
Orienteringspunkt.
3.1 Orientering v/
studienævnsformanden

a. Der afholdes semesterstartsarrangement d. 9. februar.
b. Dekanatets bemærkninger til BA- og KA-2018studieordninger
blev omdelt og gennemgået:
BA:
- Det skal sikres, at de studerende har tre prøveforsøg i GT1,
inder der aflægges prøveforsøg i GT2
(eksamensplanlægning)
- Evt. projektorienteret valgfag på 8. semester tages op på
marts-mødet.
KA:
- Faglige mål for Aktuelt emnefag og Centralt emnefag skal
differentieres.
En arbejdsgruppe (Ulrik Nissen, René Falkenberg, Cecilie
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Smith-Petersen og Niels Christian Hviid Gade) udarbejder
forslag til marts-mødet.
- Jeppe N. Stokholm undersøger, hvad dekanatet mener med
”…uhensigtsmæssig struktur ift udbud under fagene på 1.
og 2. semester.”
c. Ulrik Nissen omdelte optagelses-/dimensioneringstal:
BA: I 2018 er loftet 53 studerende. M.h.t. antal sproghold:
Ulrik Nissen ser på mulighederne inden for timerammen.
KA: I 2018 er loftet 35 studerende.
d. Ulrik Nissen orienterede om problematikken vedr. optag på
KA-studiet af studerende fra Menighedsfakultetet. Sagen er
under afklaring.
3.2 Meddelelser v/ studielederen

UFA og studienævn har henover efteråret som opfølgning på
studiemiljøundersøgelsen drøftet, hvordan der kan tages hånd om
studerende som oplever chikane eller diskrimination herunder en
tydelig indgang for de studerende.
Der er nu oprettet en selvstændig side med informationen og lavet
bannere med links til siden, på følgende sider:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejled
ning/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningsti
lbud/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningsti
lbud/studievejledere/
En engelsk version er under udarbejdelse
3.3 Nyt fra studievejlederne

Tages op under punkt 4.1.
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3.4 Nyt fra de studerende

3.5 Dispensationer (bilag 2)

Intet nyt.
Der er tilfredshed med kursuskatalogets oplysninger (dog med
undtagelse af en enkelt ’smutter’ i sidste semester).
Listen fra FU-mødet d. 30.januar blev gennemgået.

Punkt 4. Drøftelsespunkter
4.1 Vejledning af kommende KAstuderende

4.2 Specialereception

Punkt 5. Beslutningspunkter
5.1 Omfang af øvelser i
forbindelse med projektorienteret
forløb (det specialeforberedende
element)

De studerende ønsker et orienteringsmøde om den nye studieordning
for kommende KA-studerende.
Studievejlederne har bl.a. p.g.a. U-Days - ikke mulighed for at
afholde et sådant arrangement inden 1. marts, hvorfor SN arrangerer
et møde d. 21. februar kl. 9.00 – 10.00.
Niels Christian Hviid Gade informerer de studerende om mødet, Ulrik
Nissen booker lokale.
Ulrik Nissen, René Falkenberg, Cecilie Smith-Petersen og Niels
Christian Hviid Gade deltager i mødet.
To datoer blev foreslået: d. 1. juni og d. 8. juni.
Cecilie Smith-Petersen spørger de studerende, hvilken dato de
foretrækker.
Når Ulrik Nissen har fået besked om dato, booker han lokale.
Receptionens program/indhold tages op på marts-mødet sammen
med tekst til invitation.

Udskydes til marts-mødet.

NCHG og UN

C S-P
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5.2 Overgangsstudieordninger

SN tilsluttede sig det omdelte bilag.

SV videreformidler
bilaget til SNUK

Punkt 6. I øvrigt
6.1 Forslag til dagsordenspunkter
til kommende møde(r)

Punkt 7. Evt

-

De studerendes manglende kendskab til AUs politiske
strukturer. Punktet tages op på marts-mødet.
- Omfang af øvelser i forbindelse med projektorienteret
forløb (det specialeforberedende element)
- Julefest 2018
- Teologistuderendes muligheder for at tage
sommerskolekurser og internationale valgfag
- Studiediagram for studerende med klassisk sproglig
studentereksamen
- Anonymisering af skriftlige opgaver
- Fastlæggelse af årshjul for semesterstartsarrangementer,
specialeafleveringsreception, julefest m.v.
- Mulighed for et 10 ECTS projektorienteret forløb på BAuddannelsen?
- Der skal følges op på detaljerne i handleplanerne til foråret.
Der skal bl.a. følges op på fastholdelse.
- I institutledelsen er det drøftet, om man skal følge KU’s
generelle forhøjelse af adgangskvotient på
bacheloruddannelserne.
Materiale fra uddannelseseftersynet (Lykke K. Schelde) medsendes
som bilag.

Ulrik Nissen sender Doodle m.h.p. at finde tidspunkt for middag for
det afgåede studienævn.

UN

Ref. SV
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